
VERKSAMHETSPLAN 2018

Styrelsen och anställda
Den kommande styrelsen ska att hålla styrelsemöte med en månads mellanrum under den aktiva perioden 
och vid verksamhetens mer intensiva perioder vid behov räkna med extra mötestider. Mellan styrelsemö-
ten äger utskottsmöten rum; Arbetsutskott, Sommarteatergrupp och Budgetgrupp. Styrelsen ska fortsatt ha 
digitala protokoll och även digitalisera de dokument som behövs för att lätt ha tillgång till information utan 
att vara på plats på Teatersmedjans kansli. Tjänstetätheten ska vara 2,0 fördelad på 1 Dramapedagog och 1 
Verksamhetsproducent.

Barn och ungdomsverksamhet
Barngrupper hösten 2018
Minst 6 barngrupper startar sin teaterträning under vecka 37 varav minst en är nystartad.

Ungdomsgrupper hösten 18
Minst 7 ungdomsgrupper startar sin teaterträning under vecka 37. Fler grupper startas i mån av ledare.

Vuxengrupper
Vår ena vuxengrupp går in på sitt sista år med fokus på produktion. De sätter upp föreställningen ”Monster” 
av Rikard Bergqvist i början av 2019. Minst en ny vuxengrupp startas med avslutning våren 2020. Förhopp-
ningsvis så fortsätter Teater OM sitt arbete; dialog förs med kommunen gällande ekonomi, deltagare och 
behov.

Ledarutbildning
Under året kommer handledning från Sofia och Povel att ske kontinuerligt hos alla gruppledare. Som avslut-
ning på verksamhetsåret kommer det att bjudas på utvärdering, lekar och samkväm för alla ledare. Under 
året kommer nya workshops att planeras in. Sofia kommer att, från och med hösten 2018, att öka de kontinu-
erliga träffarna med ledarna. Vi ska stärka ledarnas kompetens, trygghet och driv i verksamheten och ge dem 
viktiga nycklar för fortsatt engagemang inom kultur och pedagogisk verksamhet.

Regional verksamhet
Jämshög Folkhögskola
Dialog förs med Jämshög Folkhögskola att på nytt hitta ett samarbete mellan Teater OM och kursen MinT. 
Förhoppningen är att kunna starta igång med en nytänkande verksamhet från och med hösten 18.

Sommarteater
Sommarteater på Karlshamns Kastell 2018 blir Sanningens Ögonblick. Föreställningen är en ”prequel” till 
Karlshamnstrilogin Äventyrens Ö, Hemligheternas Tid och Ödets Makt. Regissör är Robban Follin, manus-
författare Peter Bäckström, producent Jonas Månsson, scenograf Viktoria Rosén, kostymör Regina Larsson, 
kompositör Anna Melander, grafiker Johan Jansson, regiassisten Rebecka Sjödin hår Saga-Sofie Björn-
green-Mattsson och musikcoachning Jotte Lindell. Kollationeringen hålls den 18 mars och premiär den 29 
juni. 20 föreställningar är planerade fram till den 4 augusti.

Teatersmedjan i Olofström
Dialog och planering fortsätter med Olofströms kommun för att bredda Teatersmedjans verksamhet dit. Pla-
nerad gruppstart för 1-2 barngrupper hösten 18. 
 
 
 



Externa Uppdrag
Under våren och tidig höst fortsätter arbetet med sagodrama, sagodrama del 2 och filmprojektet i Karls-
hamns kommun. Teatersmedjan håller fortsatt dialog med kommunerna för nya projekt och uppdrag under 
hösten 18. I nuläget planeras ett kreativt skrivande för åk 6-7 i Karlshamns kommun för att ge strategier och 
verktyg till eleverna att skriva en berättelse.

ÖVRIGT
Teaterläger
Under juli håller Annie Gryth tillsammans med några andra medlemmar i ett teaterläger på Kastellet. Lägret 
riktar sig till barn i och utanför verksamheten.

Östersjöfestivalen
Under Östersjöfestivalen kommer sommarteaterensemblen att medverka i karnevalståget med scener och 
musik från föreställningen. Vi kommer även att driva café på museets gård under festivalen och parkera bilar 
på BS-Trycks parkeringsplats.

Kulturnatt och Lilla Kulturdagen.
Vi planerar även att medverka på kommunens Kulturnatt och Teatersmedjans barngrupper medverkar som 
vanligt på Lilla Kulturdagen.

Theaterschmiede
Ett besök planeras till Stade i Tyskland under ett jubileum för en svensk-tysk fästning. Medlemmar kommer 
att visa upp ett enkelt skådespel för besökare i tidsenliga kläder.


